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  األمساء اجلغرافية ر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيدـمؤمت
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 
االجتماعـــــات واملــــــؤمترات والنـــــدوات الوطنيــــــة والدوليــــــة   

      واإلعالنات واملنشورات
  تقرير بشأن اجمللس الدويل لعلوم أمساء األعـالم    

  
  **موجز    

  
اجمللس الدويل لعلوم أمساء األعالم هو املنظمة الدولية الـيت تـضم مجيـع البـاحثني الـذين                    

ــة خاصــة بدراســة األمســاء    ــون عناي ــواع مجيــع األخــصية، وأمســاء األمــاكن، واألمســاء الش (ُيعَن ن
ــن   ــالم األخــرى م ــاء األع ــس  و). أمس ــة للمجل ــات الرمسي ــياللغ ــسية واألملانيــة    ه ــات الفرن  اللغ

رئيــسا للمجلــس، ) اســكتلندا(، انُتخبــت الــسيدة كــارول هيــو  ٢٠١١ويف عــام . نكليزيــةواإل
  ).كندا(خلفا لشيال إمبلتون 

 ،املؤمتر الثالث والعـشرون   : ، مها  للمجلس ، مت تنظيم مؤمترين دوليني    ٢٠٠٧ومنذ عام     
، واملـؤمتر الرابـع   ٢٠٠٨أغـسطس  / آب ٢٢ إىل   ١٧الذي ُعقد يف تورنتو بكنـدا يف الفتـرة مـن            

. ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٩ إىل ٥ الــذي ُعقــد يف برشــلونة بإســبانيا يف الفتــرة مــن  ،والعــشرون
افيـة التـابع لألمـم    فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغر        مـن   أعـضاء   عدة  كال املؤمترين، ساهم     ويف

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
أعد التقريَر الكامل بوتولف هيلليالند، مستشار دولة ألمساء األمـاكن، جامعـة أوسـلو، النـرويج، ومـسؤول                    **  

ــوم أمســاء            ــدويل لعل ــس ال ــع اجملل ــم املتحــدة م ــابع لألم ــة الت ــين باألمســاء اجلغرافي ــق اخلــرباء املع ــصال لفري االت
 :للغـــــة الـــــيت قُـــــدم هبـــــا فقـــــط علـــــى املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل وميكـــــن االطـــــالع عليـــــه با .األعـــــالم

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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 جلــسة خاصــة بــشأن الــسلطات الوطنيــة نظمــتويف املــؤمتر األخــري، . املتحــدة بتقــدمي ورقــات
وسـُيعقد  . املقدمـة املكلفة بوضع األمساء اجلغرافية وساهم عـدة خـرباء مـن الفريـق يف العـروض                 

  .سكتلنداا يف جامعة غالسغو، ب٢٠١٤املؤمتر اخلامس والعشرون يف عام 
 علــى اجلريــدةوحتتــوي . “أونومــا”جريــدة  أعــضاء اجمللــس منــشوره الرمســي،  ويتلقــى  
جبميـع  مقـاالت نظريـة أساسـية تتعلـق          عـن     عـن األحبـاث املتعلقـة هبـذا املوضـوع، فـضال            تقارير

وصــدر، حــىت تارخيــه، . جمــاالت البحــوث املتــصلة بعلــوم األمســاء، مبــا يف ذلــك توحيــد األمســاء 
اء اجمللــس نــشرات إخباريــة منتظمــة تتــضمن معلومــات   وُيــصدر جملــس مــدر .  منــهاجملــدا ٤٤
  .األعضاء هتم

وجتــدر اإلشــارة إىل أن اجمللــس الــدويل لعلــوم أمســاء األعــالم أنــشأ فريقــا عــامال معنيــا      
رباء املعـين  اخلـ يتعاون مع نظريه الفريق العامل التابع لفريق  و ،مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية   

  .لألمم املتحدة التابع باألمساء اجلغرافية
  


